Κάντε μεγάλα όνειρα.
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

HP Compaq 6820s Business Notebook PC
Ευρεία οθόνη 17 ιντσών, πρακτική και σε προσιτή τιμή
Κάντε μεγάλα σχέδια, εργαστείτε σκληρά ― ανεξάρτητα
από το που βρίσκεστε
Ο φορητός υπολογιστής HP Compaq 6820s Notebook PC
διαθέτει μια νέα εμφάνιση σε συνδυασμό με πληθώρα
ενωματωμένων χαρακτηριστικών σε τιμή που θα σας
ενθουσιάσει. Με αποκλειστική κάρτα γραφικών ATI Mobility
Radeon™ X1350, ευρεία οθόνη με διαγώνιο 17 ιντσών και
βάρος που ξεκινά από μόλις 2,95 kg, η δουλειά σας θα
ζωντανέψει.
Λειτουργικότητα επιτραπέζιου υπολογιστή καθ' οδόν
Ένα πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους με ενσωματωμένο
αριθμητικό πληκτρολόγιο σας δίνει την εντύπωση πως
δουλεύετε σε υπολογιστή desktop. Η προαιρετική μονάδα
DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe [k2] κάνει τα μέσα
αποθήκευσης να ξεχωρίζουν με προσαρμοσμένες ετικέτες τις
οποίες μπορείτε να δημιουργήσετε απευθείας πάνω στο
δίσκο.
Τεχνολογία για εξαιρετικά αποτελέσματα
Απολαύστε νέα επίπεδα απόκρισης του συστήματος κατά την
εκτέλεση πολλών εφαρμογών και βελτιωμένη απόδοση
μπαταρίας σχεδιασμένη να επεκτείνει τη φορητότητα με τον
επεξεργαστή Intel® Core™2 Duo 45nm.[k3]
Μείνετε συνδεδεμένοι καθ' οδόν
Ο φορητός υπολογιστής HP Compaq 6820s σάς βοηθά
να παραμείνετε συνδεδεμένοι από όπου και αν δουλεύετε
καθώς σας παρέχει πιστοποιημένο δίκτυο WLAN Wi-Fi
[k4], ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα email ή στο
Internet από το γραφείο, το σπίτι και από τα αγαπημένα σας
ενεργά σημεία. Η ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth®
παρέχει ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας ή

δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ άλλων συσκευών Bluetooth
όπως εκτυπωτές και ποντίκια.
Οι καινοτομίες HP Professional Innovations σας βοηθούν
να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας
Σχεδιασμένα για να προστατεύουν. Οι πολλών επιπέδων,
προσαρμόσιμες λύσεις ασφαλείας συμβάλλουν στην άμυνα
του δικτύου, των εφαρμογών και των δεδομένων σας. Το
Device Access Manager for HP ProtectTools ελέγχει τις
θύρες και τις αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης του
συστήματός σας ώστε να αποτρέπεται η μεταφορά ή η
κατάργηση των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένους
χρήστες. Σχεδιασμένα για να απλοποιούν. Λειτουργίες όπως
η ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών Secure Digital
(SD) βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητάς σας ενώ,
παράλληλα, απλοποιούν τις διαδικασίες. Σχεδιασμένα για
να αντέχουν. Με περισσότερες από 95.000 ώρες δοκιμών
με τη διαδικασία HP Total Test διασφαλίζεται η
ανθεκτικότητα του φορητού υπολογιστή σας σε διάφορα
περιβάλλοντα εργασίας, ενώ χαρακτηριστικά αξιοπιστίας,
όπως το HP DriveGuard, βοηθούν το φορητό σας
υπολογιστή να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις.

HP Compaq 6820s Business Notebook PC
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.
Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows Vista® Business 32-bit
Αυθεντικά Windows Vista® Home Premium 32-bit
Αυθεντικά Windows Vista® Home Basic 32-bit
FreeDOS (διαφέρει ανάλογα με τη χώρα)

Επεξεργαστής

Επεξεργαστές Intel® Core™2 Duo T8100 / T8300 (2,1 έως 2,4 GHz, 800 MHZ FSB, 3 MB L2 cache), ή επεξεργαστές Intel® Core™2 Duo T5470 / T5670 /
T7250 / T7500 (1,6 έως 2,2 GHz, 800 MHz FSB, 2 ή 4 MB L2 Cache), ή επεξεργαστής Intel® Celeron® 550 (2,0 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB L2 cache)

Chipset

Mobile Intel® PM965

Μνήµη

DDR II, 667 MHz, 2.048 ή 1.024 MB; 2 υποδοχές SODIMM που υποστηρίζουν μνήμη δύο καναλιών; Δυνατότητα αναβάθμισης στα 4.096 MB το μέγιστο

Λογισμικό

HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9 και Microsoft Office 2007 Small Business ή Professional (προαιρετικό)

Σκληρός δίσκος

Σκληρός δίσκος Serial ATA 120, 160 ή 250 GB (5.400 rpm)

Οπτική συσκευή

DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe, DVD/CD-RW Combo

Οθόνη

Οθόνη WXGA+ 17,0" (ανάλυση 1.440 x 900) ή οθόνη WXGA+ BrightView 17,0" (ανάλυση 1.440 x 900)

Γραφικά

ATI Mobility Radeon X1350; Μη ενσωματωμένη μνήμη βίντεο 128 MB (έως και 384 MB με Hypermemory εάν το σύστημα διαθέτει 1 GB μνήμης ή
περισσότερο)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

3,2 cm (μπροστά) x 39,6 cm x 28,5 cm

Βάρος

Ξεκινά από 2,95 kg

Ισχύς

Μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (55 WHr); Εξωτερικό τροφοδοτικό HP AC 90W

Διάρκεια μπαταρίας

Έως και 3 ώρες

Ήχος

Ήχος υψηλής πιστότητας, μονοφωνικού ηχείου, έξοδος ακουστικών/γραμμής, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας Intel PRO/Wireless 802.11a/b/g/draft-n, a/b/g, b/g, Broadcom 802.11a/b/g, b/g ή/και Bluetooth™ 2.0
Επικοινωνίες

56K μόντεμ; Ενσωματωμένος ελεγκτής Intel Fast Ethernet (10/100 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

Διαθέσιμες υποδοχές για πρόσθετες συσκευές: 1 υποδοχή ExpressCard/54, υποδοχή Secure Digital (SD)

Θύρες και συνδέσεις I/O

3 θύρες USB 2.0, VGA, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, έξοδος ακουστικών/γραμμής, υποδοχή τροφοδοσίας, RJ-11, RJ-45

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Συσκευή κατάδειξης

Touchpad με ζώνη κύλισης

Ασφάλεια

Υποδοχή Kensington

Λύσεις σύνδεσης σε βάση (Docking)

Πολλαπλασιαστής θυρών USB μάρκας Targus (PX971A)

Εγγύηση

Υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής 1 έτους (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

[k2], [k3], [k4] Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σελίδες περί αποποίησης ευθυνών

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί αν αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
Ορισμένα χαρακτηριστικά προϊόντων Windows Vista® απαιτούν προηγμένο ή πρόσθετο υλικό. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx και
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx για λεπτομέρειες. Ο Σύμβουλος αναβάθμισης των Windows Vista® μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε ποια χαρακτηριστικά των Windows Vista®
θα εκτελούνται στον υπολογιστή σας. Για να πραγματοποιήσετε λήψη του εργαλείου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Τα εμπορικά σήματα Bluetooth ανήκουν στον κάτοχό τους και χρησιμοποιούνται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Vista® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και άλλες χώρες. Οι ονομασίες Intel, Centrino και Core είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ
και σε άλλες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks
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HP Compaq 6820s Business Notebook PC
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

Συνιστώμενα αξεσουάρ
Νάιλον τσάντα HP Universal

Μεταφέρετε το notebook παντού με ασφάλεια και άνεση. Κατασκευασμένες σύμφωνα
με τις υψηλότερες προδιαγραφές σχεδιασμού & ποιότητας, οι θήκες μεταφοράς HP
συνδυάζουν κομψότητα και προστασία χάρη στο αφρώδες υλικό και την υψηλής
πυκνότητας επένδυση.

Αριθμός προϊόντος: RR315AA
Κύρια μπαταρία HP 6 στοιχείων
για 6720s/6820s

Διατηρήστε ισχύ και παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα όπου κι αν πάτε με την
πρακτικότητα που προσφέρει μια επιπλέον κύρια μπαταρία HP 6 στοιχείων.

Αριθμός προϊόντος: GJ655AA
Πολλαπλασιαστής θυρών USB
2.0 μάρκας Targus με NIC

Αυξήστε τις δυνατότητες του φορητού υπολογιστή σας προσθέτοντας βασικά
χαρακτηριστικά επιτραπέζιου υπολογιστή με τον φορητό πολλαπλασιαστή θυρών της
Targus.

Αριθμός προϊόντος: PX971A
Έξυπνο τροφοδοτικό AC - 90W

Με τον έξυπνο προσαρμογέα HP 90 W έχετε πραγματικά γρήγορη φόρτιση
οπουδήποτε, από οποιαδήποτε πρίζα.

Αριθμός προϊόντος: ED495AA
Οπτικό ποντίκι ταξιδιού USB HP

Απολαύστε περισσότερη άνεση με το ποντίκι ταξιδίου USB - συμπαγές και ελαφρύ - μια
ιδανική λύση για τις μετακινήσεις σας.

Αριθμός προϊόντος: RH304AA

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks

